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आपल्या केसाांतून वाहाणाऱ्या वाऱ्याला अनुभवा, घराच्या भभांतीांना पडलेल्या 
भेगाांमधून शीळ वाजवत ननघणाऱ्या वाऱ्याला अनुभवा. सरोवराच्या आणण 
तळ्याच्या पाण्यावर वाऱ्याने तयार केलेले तरांग पाहा.   

वारा सतत वाहात असतो. कधी हळुवार, कधी वेगाने. वाऱ्यािी शक्ती 
नावाांना पुढे नेऊ शकत,े खडक फोडू शकत ेआणण धान्य दळण्यासाठी 
पवनिक्की िालवू शकत.े परांतु ताशी 100 मैल वेगाने वाहाणारे वादळी वारे 
झाडहेी उन्मळून पाडू शकतात.    

वारे हवामानात बदल करतात. हवामानािा अांदाज वतथवणारे तज्ज्ञ वाऱ्यािा 
जोर आणण ददशा याांच्यावर सतत लक्ष ठेवून असतात. त्यावरून त ेयेणाऱ्या 
काळात, कोणत्या ददवशी सूयथप्रकाश पडले, ढग कधी दाटून येतील, पाऊस 
कधी पडले, बफथ  कधी पडले वगैरे घटनाांिी पूवथसूिना देतात.  

वाऱ्यािी ददशा जाणण्यासाठी वातकुक्कूट (Weather Vane) कसा बनवावा, 
यािी मादहतीदेखील या पुस्तकात भमळत.े  



आपल्या केसाांतून वाहाणाऱ्या वाऱ्यािी अनुभूती घेतलीय 
कधी तुम्ही?  वारा म्हणजे वाहाती हवा. हवा आपण श्वासाद्वारे 
आत घेतो. हवा आपल्या सभोवती सवथत्र असते, आपल्याला ती 
ददसत नसली तरी!   



आपण हवा पाहू शकत नाही. त्यामुळे आपण वारादेखील पाहू शकत नाही. 
पण वाऱ्यामुळे होणारी वस्तुांिी हालिाल आपण पाहू शकतो. वाऱ्यामुळे 
आकाशातील ढग वाहातात. वाऱ्यामुळे झाडाांिी पाने फडफडतात. वाऱ्यामुळे 
पाण्यावर तांरग उमटतात. 

तुम्ही वाऱ्यालाही ऐकू शकता. जेव्हा वारा तुमच्या घराच्या भेगाांमधून 
वाहातो, तवे्हा शीळ वाजवल्यासारखा आवाज येतो. वारा वेगाने वाहातो 
तवे्हा एखादा जांगली प्राणी ककथ श आवाजात ओरडतोय असे वाटते.  



वाऱ्यामळेु होणारी वस्तुांिी हालिाल तुम्ही पाहू शकता, 
वाऱ्यािा आवाज ऐकू शकता आणण तुम्हाला वाऱ्यािी 
जाणीवही होऊ शकते. खुल्या णखडकीत उभे राहा. तुमच्या 
िहेऱ्याला वाऱ्यािा स्पशथ होऊ द्या.   

वाऱ्यािा जोरदार झोत असो ककां वा हळुवार झळूुक – 

वारा म्हणजे वाहाती हवा. पण हवा वाहात ेकशी?  

तुम्ही पांखा िालवून ककां वा कपड्यािा वा कागदािा  
तुकडा फडफडवून हवेिी हालिाल करू शकता. पण 
म्हणून, पांखे वारा ननमाथण करतात, असे नाही.  

शेतात, जांगलात आणण पवथताांमध्ये वाहाणारे वारे 
कशामुळे ननमाथण होतात? शहरातील उांि इमारतीांना 
झोडपणारा वारा कसा ननमाथण होतो?   



आपल्या पथृ्वीला हवेने घेरलेले आहे. पथृ्वी आणण नतच्या 
सभोवतालिी हवा सूयाथमुळे तापते. परांतु पथृ्वीिा काही भाग इतर 
भागाांपेक्षा जास्त गरम होतो.  

 पथृ्वीच्या उष्णकदटबांधीय भागाांमध्ये, ववषुववतृ्तानजजक, सूयथ रे्ट 
डोक्यावर असतो. त्यामुळे त्यािी ककरणे सरळ रेषेत पथृ्वीवर पडतात. 
पररणामी, तरे्ील हवा इतर भागाांच्या तुलनेत जास्त गरम होत.े    

पथृ्वीच्या बफाथळ ध्रवुानजजक, सूयाथिी ककरणे नतरपी पडतात. 
पररणामी, तरे्ील हवा र्ांड राहाते.  

जेव्हा गरम हवा आणण र्ांड हवा आपल्या जागा बदलतात, तेव्हा 
वारा वाहू लागतो.  

उत्तर ध्रवु 

ववषवुवतृ्त 

दक्षक्षण ध्रवु 



गरम हवा र्ांड हवेपेक्षा हलकी असते, 
यामुळे गरम हवा वर जात असत.े लोकाांना 
फार पूवीपासून या गोष्टीिे ञान होत.े हवेत 
फुगे उडवण्यासाठी त ेगरम हवेिा उपयोग 
करत असत. फुग्यातील गरम हवा बाहेरच्या 
र्ांड हवेपेक्षा हलकी असते. गरम, हलकी हवा 
फुग्याला वर आकाशात घेऊन जात.े     

र्ांड हवा 

गरम हवा 

जेव्हा जभमनीवरिी गरम हवा वर जाते, तेव्हा आजुबाजूिी जड र्ांड हवा 
नतच्या जागी वाहात येते. ही वाहात येणारी हवा म्हणजेि वारा.   



ववषुववतृ्तीय भागात सूयाथिी ककरणे जभमनीवर रे्ट सरळ रेषेत पडतात.  
त्यामुळेि तो भाग जास्त गरम होतो.  

काही वस्तू जास्त गरम होतात तर काही कमी. यािे कारण त्या वस्तू 
वेगवेगळ्या पदार्ाांपासून बनलेल्या असतात. तुम्ही स्वत:ि हे पडताळून बघू शकता. 
उन्हाळ्याच्या ददवसाांत फुटपार्वर िालून बघा. फुटपार् बहुधा लगतच्या गवतापेक्षा 
जास्त गरम लागेल. त्यावरिी हवासुद्धा जास्त गरम असेल. ही गरम हवा जसजशी 
वर जाईल तसतसे तुम्हाला कदाचित गरम हवेच्या र्रर्रत्या झुळुकाही ददसतील.   

फुटपार् आणण गवतासारखांि, जमीन आणण पाणीदेखील कमीजास्त 
गरम होतात. उन्हाळ्याच्या ददवसाांत जमीन पाण्यापेक्षा जास्त गरम 
होत.े जभमनीवरिी हवादेखील जास्त गरम होते.  

जभमनीवरिी गरम हवा वर जात ेआणण समुद्राच्या पाण्यावरिी र्ांड 
हवा वाहात या जभमनीवर येते.   



काही वारे हळुवार वाहातात, तर काही वेगाने.  

तुमच्या आसपासच्या वस्तू कशा हलतात, हे पाहून 
तुम्ही वाऱ्याच्या वेगािा अांदाज बाांध ूशकता. वाऱ्याच्या 
हलक्याशा झुळूकेने झाडािी पाने र्रर्रतात.  

वेगवान वाऱ्यामध्ये दोरीवर वाळत घातलेले कपड ेफडफडतात.  

अनतशय वेगवान वाऱ्यामुळे मोठी झाडसुेद्धा झुकून हेलकावे 
खाऊ शकतात.  

 अत्यांत वेगवान वाऱ्याांमुळे वादळे येतात. त ेताशी 100 मैलाांपेक्षा जास्त 
वेगाने वाहू शकतात. हा वेग महामागाथवरील मोटारकारच्या वेगाच्या दपु्पट 
आहे. झाड ेउन्मळून पडतील एवढा जोर या वाऱ्याांमध्ये असतो.   



वाहात्या हवेमध्ये ककती जोर असतो, हे तुम्ही एक प्रयोग 
करून पाहू शकता. 

आपल्या सायकलसोबत असे उभे राहा की वारा समोरून 
तुमच्या िेहऱ्यावर येत असेल.  

आता याि ददशेत सायकल िालवत राहा. सायकलिे 
पैंडल मारायला जास्त जोर लावावा लागतोय, यािी जाणीव 
तुम्हाला होईल.  

मग सायकल उलट ददशेत वळवा आणण वाऱ्याच्या ददशेत 
िालवा. आता पैंडल मारणे सोपे वाटत ेकी नाही?   



वारा तुमच्या पतांगाला ढगाांकड ेनेतो तसेि, 
ग्लायडरलाही वर उिलतो.  

काही पक्षी पांख न हलवता वाऱ्यावर तरांग ू
शकतात.  

नौकाांमधील भशडाांवर वारा आदळल्यामुळे नाव पुढे 
जात राहात.े  



हजारो वषाांपासून लोक वाहात्या वाऱ्यािी शक्ती उपयोगात आणत 
आहेत.  

पवनिक्क्या वाऱ्याच्या शक्तीवर िालणारी यांत्र ेआहेत. वारा 
पवनिक्कीच्या पांख्यावर आदळतो तवे्हा पांखा कफरू लागतो. हा 
कफरणारा पांखा इतर भागाांना हलवून पाणी वर खेितो, तसेि....  

धान्य दळतो....  

लाकूड कापतो....  

ककां वा वीज ननमाथण करतो.  



वारा हवामानात बदल घडवतो.  

वारा पावसाच्या ढगाांना एका भागातून दसुऱ्या भागात 
वाहात नेतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या भागाांमध्ये पाऊस पडतो.  

ही र्ांड हवा वायव्येकडून 
वाहात येईल. त्यामुळे या 
भागात पाऊस पडण्यािी 

शक्यता आहे.   

हवामानखात्यातील लोक वारे कुठून कुठे वाहातायत, हे 
जाणून घेत असतात. त्यावरून हवामानात काय बदल घडतील, 
यािा अांदाज त ेबाांधतात.  

वाऱ्याच्या ददशेवरून आपण त्याांिे नामकरण करतो.  

पजिमी वारे पजिम ददशेकडून येतात. अशाि प्रकारे पूवीय 
वारे, उत्तरी वारे आणण दक्षक्षणी वारे अशी नावे ददलेली आहेत.   



जगाच्या काही भागाांत, तरेे् वाहाणाऱ्या वाऱ्याांना लोकाांनी ववशेष नावे ददलेली 
आहेत.  

चिनूक नावािा वारा अमेररकेतील रॉकी पवथताांमधून वाहातो. हा वारा एवढा गरम 
असतो की काही तासाांति काही खोलीवर असलेले बफथ ही ववतळून टाकतो.  

भसरोक्को हा गरम, शुष्क वारा आहे. तो आकिकेच्या उत्तरेकडून वाहात येतो.  



वारा कोणत्या ददशेत वाहातोय, हे झाडािे पान, 
कापडािा तुकडा ककां वा दोरा ककां वा वातकुक्कूट पाहून 
तुम्ही ननजित करू शकता.   

वारा ज्ज्या ददशेत वाहात असतो, तीि ददशा 
वातकुक्कूटाच्या बाणािे टोक दशथवत असत.े 

  

तुम्ही पुढे ददलेल्या कृतीनुसार तुमिा स्वत:िा 
वातकुक्कूट बनवू शकता.... 

वारा वाहू लागला की या वातकुक्कुटाच्या बाणािे त्रत्रकोणी टोक 
वारा ज्ज्या ददशेत वाहातोय, ती ददशा दशथवेल.  

6. कुणा मोठयाांच्या 
मदतीने पने्सीलच्या 
आजबुाजूस उत्तर, दक्षक्षण, 
पवूथ आणण पजिम ददशा 
ननजित करा.  

2. कागदाि ेसमान 
आकाराि ेदोन िौरस 
तुकड ेकापा. एका 
िौरसातून एक त्रत्रकोण 
कापा. 

3. स्रॉच्या एका टोकाला 
कापलेला त्रत्रकोण तर 
दसुऱ्या टोकाला िौरस 
स्टॅपल करून घ्या.  

 4. स्रॉ तुमच्या बोटावर 
सांतुभलत करा.  

स्रॉवर ठेवलेल्या बोटाच्या जागेवर 
पेनने त्रब ांद ूकाढा. या त्रब ांदतूून एक 
वपन स्रॉमध्ये खपुसा.   

5. वपनि ेतीक्ष्ण टोक 
पेजन्सलला लावलेल्या 
खोडरबरामध्ये खुपसा. ही 
पेन्सील मातीत रोवनू अगदी 
सरळ रेषते उभी करा.  

1. सादहत्य : 
खोडरबर असलेली 
पेन्सील 
वपन  
स्रॉ  
जाड कागद 
कात्री 
पेन 
स्टॅपलर  

  स्टॅपल वपना 



वारा म्हणजे वाहाती हवा. आपल्या सभोवताली वारा सतत वाहात असतो. तो 
आपल्यासोबत रोपाांिी बीजे नवनवीन जागी नेत असतो. नतरे् या बीजाांमधून 
नवीन रोपे उगवतात.   

परांतु जोरदार वारे रोपाांना आवश्यक असलेली मातीसुद्धा वाहून नेऊ शकतात.  

वारे मजबूत खडकाांनाही बदलू शकतात. वाऱ्यासोबत वाहाणारे वाळूिे कण  
खडकाांवर आदळून त्याांिी झीज करतात. या कियेला क्षरण (Erosion) म्हणतात. 
झीज झाल्यामुळे काही खडकाांिे आकार ववचित्र ददसू लागतात.  

याप्रमाणे, झाडाांना तसेि वाळूच्या दढगाऱ्याांनाही वारा वेगवेगळे आकार देतो.   



वारा सांर् वाहातो, वारा वेगात वाहातो. बघा त्याला, 
ऐका त्याला, अनुभवा त्याला.  

समाप्त  


